
VOORSTEL SPEERPUNTEN JAARPLAN  
 
De regiovisie vormt het kader en de basis voor de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling in de provincie Utrecht, Weesp en Wijdemeren.  Daarnaast verzilveren we de 
samenwerking door naast de reguliere inzet een aantal concrete acties gezamenlijk op te pakken. 
Voorstel is om drie speerpunten te kiezen waarvan een gericht op preventie, een gericht op interventie 
en een op uitstroom en nazorg. Om tot voldoende uitwerking en borging van deze onderwerpen te 
komen stellen voor om deze speerpunten aan te houden voor het resterende deel van 2015 en 2016. 
 
Preventie: Inzet op verdere inbedding van het werken met de meldcode. ( zie regiovisie § 3.2.1) 
Het goed signaleren door beroepsgroepen is een essentiële voorwaarde voor vroegsignalering. 
Algemeen kan geconstateerd worden dat er nog veel te verbeteren is aan de implementatie van het 
werken met de meldcode en daarmee het verminderen van de handelingsverlegenheid bij 
professionals.  
 
Interventie: Inzet op de aanpak van ouderenmishandeling (zie regiovisie § 3.2.3) 
Mishandeling van ouderen in huiselijke kring is een probleem waar steeds meer aandacht voor is, 
maar nog steeds is sprake van een grote onderrapportage. Melding en aangifte bereidheid bij 
ouderenmishandeling is laag en professionals pakken niet altijd goed de signalen op. Er is  noodzaak 
tot opbouw van deskundigheid en samenwerking met ketenpartners, onder andere voor de aanpak 
van financiële uitbuiting. Het landelijke actieprogramma ‘ouderen in veilige handen’ wordt om die 
reden ook voortgezet, en geeft een goede basis om in onze regionale en lokale aanpak bij aan te 
sluiten.  
 
Uitstroom en nazorg: Inzet op uitstroom en nazorg na opvang in alle gemeenten  
(zie regiovisie § 3.2.5) 
Opvang is een dure voorziening en heeft een langdurige ontwrichtende werking op de gezinnen die 
het betreft. Opvang moet daarom niet langer duren dan voor veiligheid en hulpverlening nodig is. De 
huidige woningmarkt is vaak een belemmering voor uitstroom. Gezamenlijke inzet op het vergroten 
van de mogelijkheden voor uitstroom leidt tot een efficiënter gebruik van de huidige opvangcapaciteit.  
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